
REGULAMENTO ENCONTRO INTERNACIONAL 2018
ATLETAS CONVIDADOS

1. Do encontro.

O encontro nacional será realizado com os 03 melhores tenistas do Ranking 
nacional juvenil das categorias 12 a 18 masculino e feminino. Caso algum 
jogador não aceite o convite, iremos convidar sucessivamente os próximos do 
ranking até o 5° colocado. Acima deste ranking somente critério técnico.

Estarão presentes também atletas convidados da COSAT e COTECC com o 
objetivo de trocarem experiências com nossos jogadores, assim como os técnicos
dos respectivos países. 

2. Da data:

     De 03 a 08 de dezembro.
2.1 Os atletas deverão chegar em Florianópolis dia 02/12 após as 14Hs, para 
início das atividades dia 03 de dezembro pela manhã cedo e estarão liberados 
para o retorno dia 08 de dezembro pela manhã.

3. Do local de treino.

Os treinos serão realizados na sede da CBT em Florianópolis.

4. Dos treinadores particulares.

Os atletas poderão trazer seus treinadores particulares para participarem como 
observadores do encontro, podendo interagir com os técnicos responsáveis para 
troca de informações. 

5. Da Hospedagem.

Será responsabilidade da CBT custear a hospedagem dos atletas convidados em 
apartamentos duplos ou triplos. Os atletas deverão obrigatoriamente dividir os 
apartamentos com outros atletas. Todo e qualquer gasto extra será por conta do 
atleta. O Hotel ainda está a definir.

6. Da Alimentação.



Será responsabilidade da CBT custear as despesas com alimentação dos atletas 
convidados, contemplando café da manhã, almoço e jantar. Todo e qualquer 
gasto extra será por conta do atleta.

7. Das Passagens.

Os atletas serão responsáveis pelas suas passagens de ida e volta para o 
encontro, arcando com os custos das mesmas.

8. Dos técnicos responsáveis pelo encontro.

Patricio Arnold – Coordenador de ALTO RENDIMENTO
Mais os técnicos do grupo de alto rendimento da CBT

9. Dos Preparadores Físicos responsáveis pelo encontro.

Preparadores físicos convocados pela CBT

10. Da Confirmação dos convites 

Os atletas terão até dia 16/11/2018 para confirmarem suas presenças pelo email: 
evento@cbtenis.com.br  
 
Ranking que será usado para o encontro será o do dia 05/11/2018.

Eduardo Frick 
Gerente de Esportes e Eventos

Confederação Brasileira de Tênis


